
 .01الموضوع

 :النص

 الذي نعٌش فٌه ٌسمى بعصر التكنولوجٌا ، كما ٌمكن أن نسمٌه بعصر األمراض على  العصرإن

فهذه األخٌرة ترجع إلى السلوكات السلبٌة  التً ٌمارسها اإلنسان، كاإلدمان على الخمر أو .اختبلفها

 .، باالضافة إلى للة النظافة وسوء التغذٌةاألخٌرةالمخدرات أو التدخٌن الذي انتشر بكثرة فً الفترة 

ولنتجنب اإلصابة بهذه األمراض الخطٌرة علٌنا إتباع سلوكات صحٌة جاء بها اإلسبلم ، وحثنا علٌها نبٌنا 

علٌه الصبلة والسبلم، واالبتعاد عن التصرفات الخاطئة والسلوكات السٌئة ،التً تؤدي بالفرد والمجتمع إلى 

 .الهبلن

 حسيبة مويسي    

 .(ن3:)أسئلة الفهم

 .جد عنوانا مناسبا للنص -1

 ما هً التسمٌتان اللتان أسندتا للعصر الحالً ؟ -2

 .كثرة ، اإلٌجابٌة: استخرج من السند ضد الكلمتٌن التالٌتٌن  -3

 .(ن4): أسئلة اللغة

 .أعرب ما فوق الخط - 1     

 .الخاطئة ، تؤدي :علل سبب رسم الهمزة فً الكلمتٌن التالٌتٌن-2     

 . استخرج من النص اسما موصوال ،واسما ممدودا ،و جمع مؤنث سالم- 3     

 ".الصحة تاج فوق رؤوس األصحاء، ال ٌراها إال المرضى: "تمول الحكمة. (ن3):الوضعية اإلدماجية

  .  تتحدث فٌها عن الصحة ، وطرق الحفاظ علٌها ،موظفاالصفة والحال10 إلى  اسطر8أكنب فمرة من  -
 

 

 

 

 

 

 

 



 .02الموضوع

 :النص

إن العلماء والكتاب والمفكرٌن هم أطباء المجتمع،ألنهم ٌكشفون أمراضه وعٌوبه ، وٌحاولون أن ٌعالجوها 

لٌمٌموا دعائم مجتمع صالح ٌمظ وٌماوم كل األفكار الهدامة ، وٌفعلون ذلن كله وهم مؤمنون بالواجب الملمى 

 .على كواهلهم نحو أبناء وطنهم ونحو اإلنسانٌة جمعاء 

إنهم ٌنظرون إلى كل الناس نظرة األب الشفوق على أبنائه ، ال ٌمٌزون بٌن عنصر وعنصر آخر ،وهم 

الجٌش الذي نذر نفسه لمعالجة علل الموم ، فكانوا كمصابٌح تنٌر الدرب لئلنسانٌة ، ولهذا لال علٌه      

 ".العلماء ورثة األنبٌاء:"السبلم 

 :األسئلة

 .(ن3:)البناء الفكري

 .حدد عنوانا مناسبا للنص-1      

 .شبه الكاتب العلماء - 2      

 . الطرٌك-المدمرة –الركائز : استخرج معانً الكلمات اآلتٌة من السند -3      

 .(ن4):البناء اللغوي

 .امآل الجدول بما ٌناسب من السند-1      

 

 فعل أجوف جمع تكسٌر اسم موصول ظرف مكان اسم إشارة 

 
 

    

 .أعرب ما تحته خط فً النص- 2      

 .(وهم مؤمنون بالواجب الملمى على كواهلهم):أسند الجملة التالٌة إلى جمع المؤنث -3      

أكتب فمرة التملعن ثمانٌة أسطر مبرزا فٌها دور العلم والعلماء فً بناء مجتمع .(ن3):الوضعية اإلدماجية

 .مستشهدا بما تحفظه من آٌات أو أحادٌث أو شعر .سلٌم

 

 

 



 .03الموضوع

 : النص 

لدم الربٌع فابتهجت بمدومه الطبٌعة ، واكتست حلبل جمٌلة جذابة كأنها كانت  على موعد مع هذا الملتمى ، 

وانطلمت الطٌور محلمة فً الهواء واألجواء الفسٌحة مرحة كأنها تعبر بشدوها الطروب عن مسرتها 

واحتفائها  بمولد الربٌع ، وتطاٌر الفراش الجمٌل بألوانه الزاهٌة حول األزهار لٌمتص رحٌمها ، وتمددت 

تجتر ولد طاب لها المأكل من مختلف األعشاب , األنعام على المروج الخضراء تحت أشعة الشمس الدافئة

 .التً كانت عزٌزة المنال فً فصل الشتاء ، فشبعت و اكتنز لحمها بعد هزال 

هً تربو   )ما  أشبه حٌاة اإلنسان فً هذه الدنٌا بفصول السنة ،فلماذا لم ٌتخذ من تملبات الطبٌعة موعظة ؟ 

 ! .... (وتزهو بعد عواصف الشتاء ، وهو ٌسمط وٌذبل بعد عواصف الشماء 

 :األســـئلة 

 ن03:أسئلة الفهـــــم-أ

 :   هات معانً المفردات اآلتٌة من النص -1

 الجمٌلة –فرحها –     الواسعة 

 التً فً النص ؟  (موعظة )مامدلول كلمة - 2

 .استخرج من النص العبرة التً ٌستخلصها اإلنسان من تملبات الفصول األربعة - 3

 .(ن4):أسئلة اللغة - ب

 .أعرب ماتحته خط فً النص -1

 إمؤل الجدول بما ٌناسب من النص -2

 اسم ممصور اسم ممدود  اسم موصول  اسم إشارة 

.............- .............- .................- ..............- 

 أنقل الجملة التي بين قوسين في النص ، ثم أضبطها بالشكل  -1
 .(ن3 :)الوضعيةاإلدماجية- ج

(. إال: ) سطرمستعمالأسلوباإلستثناءبـ 12 أسطروالتزيدعن 08 تحدثعنمظاهرفصاللربيعفيفقرةالتقلعن . فصواللسنةأربعة

 



 .04الموضوع

 .اإلنظباط:النص

أذهب كل ٌوم إلى المدرسة و أصل إلٌها فً الولت المعٌن ،ال أحب : كان علً والفا ٌسرد تعبٌره فمال 

إذا غبت عن . أولاتهم وأولاتنا سدىوٌضٌعون ألنهم ٌعكرون صفو الدرس، متأخرٌن التبلمٌذ الذٌن ٌصلون 

المدرسة أو تأخرت ألسباب لاهرة أعتذر لدى المعلم صادلا مخلصا وأحًٌ رفالً ، وعندما ندخل المسم 

فً الساعة العاشرة نخرج إلى الفناء ونأخذ لسطا من الراحة . نباشر العمل ، فألدم واجباتً وألرأ درسً 

نجدد به نشاطنا ،وفً المساء نغادر المدرسة لافلٌن إلى البٌت ،حٌن أصل إلى منزلً ألوم مع رفالً ببعض 

األلعاب المسلٌة ،ثم أدخل غرفتً ألحفظ دروسً وأحضر فروضً للغد عازما على أن أفً بوعودي التً 

 .لطعتها فً الصف بغٌة تحمٌك النجاح 

الولت كالسٌف  والتنسوا أن (اجتهدوا فً دروسكم ،واعملوا بجد لتحمموا النجاح وٌفخر بكم وطننا )فٌا رفالً 

 .إن لم تمطعه لطعن

 :                     األسئلة 

 .(ن3):أسئلة الفهم

 .استخرج من النص لٌمة أخبللٌة - 1       

 .نباشر ، مخلصا :   وظف فً جمل مفٌدة كل كلمة مما ٌأتً  -1

 .كاذبا ، ندخل ، حضرت : هات أضداد الكلمات التالٌة من النص  -2

 .(ن4):أسئلة اللغة 

 :وصنفها فً الجدول " هو"صّرف األفعال اآلتٌة  فً الماضً  مع الضمٌر - 1      

             ٌصل ، غبت ، أنوي ،تنسوا ، أفً 

الفعل  الفعل المثال 

 األجوف 

 اللفٌف المفروق اللفٌف الممرون  الفعل النالص 

     

 حّول العبارة التً بٌن لوسٌن إلى جمع المؤنث - 2      

 أعرب ماتحته خط فً النص إعرابا كامبل - 3      

 الفناء ، تؤخرنً ، تأخر    : علل سبب كتابة الهمزة فً الكلمات التالٌة  -3

 .(ن3):الوضعية اإلدماجية 

 لن صدٌك فً السنة الخامسة ٌتغٌب عن المدرسة كثٌرا وال ٌراجع دروسه وال ٌحترم ولته 

 أكتب رسالة تنصحه فٌها وتبٌن له أهمٌة المدرسة والولت فً حٌاة اإلنسان موظفا إحدى أخوات إنّ -



 .05الموضوع

 :   النص

ولو دلمنا النظر فً كل شًء  } فً المجتمع من ممومات بمائه ، به ٌحٌا الفرد وبه تحٌا الجماعة التعـاون

وٌمكن إن نتصور لدر  { فً إنتاجهالكثٌرة إلٌنا إال بعد أن تضافرت األٌدي ٌصلنستخدمه لجدنا انه لم 

التعاون فً المجتمع ،ولو تصورنا أن  كل فرد بدا ٌعمل وحده ودون أن ٌمد ٌده إلى شًء من عمل غٌره 

 .الشن أن الهبلن سوف ٌصٌب البشرٌة 

 اوتعاونو:>ولهذا ٌبدو المجتمع كأنه جدار متٌن وما األفراد فٌه إال حجارة صماء ولد حث هللا تعالى بموله 

 < على اإلثم والعدوانّ اعلى البر والتموى وال تعاونو

 :األسئلة

 .(ن3):البناء الفكري

 .هات عنوانا مناسبا للنص - 1       

 متى ٌصٌب الهبلن البشرٌة ؟ -  2       

 .  زواله–جماعة –النجاة :-هات أضداد الكلمات التالٌة من السند -1

 

 .(ن4):البناء اللغوي 

 .  الكثٌرة–ٌصل –التعاون : أعرب مانحته خط فً النص- 1       

 .المفرد المتكلم: حول العبارة التً بٌن لوسٌن فً النص إلى - 2       

 ....مبارا–...  الممرضا–..... البً: أكمل كتابة الكلمات التالٌة بكتابة التاء - 3       

 .(ن3):الوضعية اإلدماجية

 . شاركت فً تطوع ما مع سكان الحً 

 اكتب فمرة ال تمل عن عشرة اسطر تصف هذا التطوع مبٌنا الفائدة منه وهل بإمكانن المٌام به لوحدن؟

 

 

 

 



 .06الموضوع

   فصل الجمال:النص

لمد نشر الربٌع بهاءه فً . أٌت من مناظر خبلبة تسحر العٌن رلصدت الرٌف فً فصل الربٌع فراعنً ما 

كل بمعة وكسا األرض ببساط مزركش جمٌل، فزٌن الحمول بأزهار بدٌعة  مختلفة األلوان واألشكال تعبك 

 .األجواء بشذاها العطر

 وترسلألشجار ا تحط على أفنان أسراباواألشجار اكتست أورالا خضراء ٌانعة، أما األطٌارفمد خرجت 

 .ألحانا عذبة كأنها فرق موسٌمٌة تعزف أجمل اإللحان 

ظللت  )كنت أسٌر بٌن الحمول المزروعة وأهازٌج األطٌار وخرٌر المٌاه الجارٌة فً الجداول  ٌطرب سمعً،

حتى مالت الشمس إلى المغٌب وحان ولت  (استنشك النسٌم المنعش أمتع نظري باأللوان البدٌعة 

 .الرحٌل،فعدت وأنا منشرح الصدر مرتاح البال

 .(ن3):أسئلة الفهم

 .استخرج من النص ثبلث عبارات تدل على جمال الربٌع -1
 أغصان–جماله :-استخرج من النص مرادفات الكلمتٌن التالٌتٌن -2
 :اكتب جملة على منوال الجملة التالٌة -3

  النسٌم حتى مالت الشمس قظللت استنش    - 

 .(ن4):أسئلة اللغة 

 .أعرب مانحته خط فً النص -1
 .حول الجملة التً بٌن لوسٌن فً النص إلى جمع الذكر -2
 (كأنها)علل رسم الهمزة فً كلمة  -3
 .أمبل الجدول بما ٌناسب من النص -4

 

 فعل ماضً مضاف إلٌه  فعل معتل      ضمٌر منفصل

    

 .(ن3):الوضعية اإلدماجية 

 فصل الربٌع فصل الجمال والتجوال

اسطرتتحدث فٌها عن رحلة لمت بها فً فصل الربٌع تصف فٌها المناظر الخبلبة التً 10الى8اكتب فمرة من 

 .شاهدتها موظفا كان أواحد أخواتها

 



 .07الموضوع

 :النص

 الولت كمٌمة المال،لكل منهما لٌمته فً جودة اإلنفاق وحسن االستعمال،وضٌاع الولت ٌكون لٌمةإّن 

أال ٌكون لئلنسان غرض ٌسعى إلٌه الن تحدٌد الغرض ٌوفر من الولت الشًء الكثٌر :لسببٌن،السبب األول

هو أن ٌكون له غرض محدد،فعدم وضوح الغرض وعدم :وٌسٌر اإلنسان على هدي الحٌاة،والسبب الثانً

وال تتطلب المحافظة على الولت أن نعمل .وٌضٌعان فائدته( الولتٌسرلانهما اللصان اللذان )اإلخبلص له

 ىباستمرار وأال نترن ولت للراحة،وإنما تتطلب أن نستعمل أولات الراحة والفراغ استعماال ٌجعلنا الدر عل

 .العمل

 :األسئلة

 .(ن3):البناء الفكري

 .هات عنوانا مناسبا للنص-1    

 ماهما اللصان اللذان ٌسرلان الولت؟- 2    

 الوفاء-هدف:-استخرج من السند مرادفات الكلمات التالٌة-3    

 .(ن4):البناء اللغوي

 أعرب مانحته خط فً السند- 1   

  أمبل الجدول اآلتً من النص-2   

 فعل معتل نالص فعل مضارع منصوب فعل مثال اسم موصول

    

 هما اللصان اللذان        ):حول العبارة الموجودة بٌن لوسٌن فً النص إلى جمع المذكر السالم -1

 .(ٌسرلان الولت

 .(ن3):الوضعية اإلدماجية

 .إن عدم حسن استغبلل ولت الفراغ استغبلال جٌدا من األسباب المضٌعة للولت

 استغبلل الولت الفراغ وممدما نصائح ةسطراتبٌن فٌها كٌف12ًأسطروال تزٌد عن8اكتب فمرة التمل عن

 .  وجملة تعجبٌةةلزمبلئن موظفا جملة استفهامً

 

 



 .08الموضوع

 :النص

فالطفل ٌتعلم فً بٌته أهم دروس الحٌاة،ولو خرج الى العالم لبل أن ,هو أساس الرعاٌة والتربٌة البٌت إّن 

فمن حبه , فً بٌته كثٌرا من الدروس الطفلتكتمل تربٌته المنزلٌة ألصبحت حٌاته مهددة بالضٌاع ،ٌتعلم 

لذا فمن واجبات كل ,إلخوانه ٌتعلم كٌف ٌحب مجتمعه ووطنه ،ومن طاعته لوالدٌه ٌتعلم طاعة لوانٌن ببلده 

 .وأعز بمعة على األرض لتبمى عبللاتها لوٌة ،متٌنة,أسرة أن تعمل على أن ٌكون بٌتها أسعد مكان 

 :األسئلة

 .(ن3):أسئلة الفهم

 .اختر العنوان المناسب  - 1       

 .استخرج من السند عبارتٌن تدل على اندماج الطفل فً المجتمع-2       

 .أرخص , اإلهمال :هات من السند ضدي المفردتٌن -3       

 .(ن4):أسئلة اللغة

 أعرب ماتحته خط فً السند -1       

 امؤل الجدول باستخراج الظواهر اللغوٌة التالٌة من السند -2       

 جمع تكسٌر جمع مؤنث سالم فعل مزٌد فعل نالص 

    

 فالطفل ٌتعلم فً بٌته أهم دروس الحٌاة :اسند العبارة اآلتٌة إلى جمع المؤنث -3       

 .(ن3):الوضعية اإلدماجية 

.                                                                                  للطفل حموق على األسرة و المجتمع 

 .أكتب فمرة تتحدث فٌها عن واجبات األسرة فً تربٌة الطفل موظفا صفة- 

 

 

 

 

 



 .09الموضوع

 :النص

 األمم تتمدم فً هذا العصر بالمدارس ، ما فً ذلن شن ، الحٌاة بالعلم ، والمدرسة هً منبع العلم و  حٌاةإنّ 

تبنً األمم .فمن ٌطلب الحٌاة الشرٌفة من غٌر طرٌك ٌزل و ٌخطئ الصواب.طرٌك لهداٌة إلى الحٌاة الشرٌفة 

ما تبنً من المصور و تشٌّد ما تشٌّد من المصانع و تنّسك ما تنّسك من الحدائك ، فإذا ذلن كله مدٌنة ضخمة 

فالمدرسة هً التً ترفع من شأن األمة بٌن , جمٌلة و لكنها بغٌر المدرسة ،لشرة بدون لب أو جسم بدون للب

األمم ،وإذا أرت أن تعرف لٌمة األمة ، فالتمسها من المدرسة ، ال فً المصور وال المصانع  و لو تفاخرت 

األبنٌة المشٌدة بفائدتها وتباهت بنفعها ، لفازت المدرسة فوزا عظٌما على غٌرها ، و أسكتت كل متنافس و 

 .متعاند 

 :األسئلة 

 .(ن3 ):البناء الفكري 

 هات عنوانا مناسبا للنص؟ .1
 . المهدمة–تجهل : استخرج من النص أضداد الكلمتٌن التالٌتٌن  .2
 كٌف تتمدم حٌاة األمم فً هذا العصر ؟ .3

 .(ن4: )البناء اللغوي

 .أعرب ما تحته خط فً النص .1
 :أعد كتابة الكلمات التالٌة فً مكانها المناسب حسب الجدول  .2

  بالمدارس– منافس –أن تعرف –الحٌاة  

 اسم مؤنث اسم مجرور فعل مضارع منصوب

   

 

 المدرسة-بفائدتها: علل سبب كتابة الهمزة المتوسطة والتاء المربوطة فً الكلمتٌن التالٌتٌن- 3     

 أردت أن تعرف لٌمة األمة ،فالتمسها من    ): حول العبارة التالٌة إلى الجمع المذكر -4     

 .(        المدرسة

 .  تلعب المدرسة دورا كبٌرا فً تربٌة األجٌال و تعلٌمهم.(ن3 :)الوضعية اإلدماجية

  أسطر عن أهمٌتها و فائدتها بالنسبة للمجتمع،موظفا الحال و أسماء   8تكلم فً فمرة ال تمل عن - 

 .  اإلشارة



 .10الموضوع

 .الصيف وموسم األسفار :النص

 .إن السفر مهم فً حٌاة اإلنسان ، إذ ٌرى  و ٌكشف أثناءه أشٌاء و مناظر لم ٌكن لد رآها من لبل 

 .و ٌتعرف على أناس آخرٌن لم ٌسبك أن التمى بهم 

 فً عطلة الصٌف الماضً زرت رفمة أبً مدٌنة جمٌلة، تركت فً نفسً أثرا كبٌرا، فصرت أفكر فٌها من 

حٌن آلخر ، وأشتاق لرؤٌتها مرة أخرى، فمد أعجبتنً شوارعها الواسعة النظٌفة ،وعماراتها الشاهمة 

فبل كتابة على جدرانها والمبلبس على شرفاتها ،أما دكاكٌنها فذات واجهات عجٌبة لد رتبت فٌها سلع .البدٌعة

إنها حما المدٌنة المثالٌة !متنوعة مضاءة بالفوانٌس الكهربائٌة التً تشتعل و تنطفئ ، فما أجمل هذه المدٌنة 

 .التً ٌتمناها كل مواطن 

بمٌنا نتجول فً هذه المدٌنة من حً إلى آخر ، ومن حدٌمة ألخرى،فما لبثت أن سألت والدي عن سبب بهاء 

 ."هو شعور المواطن بمسؤولٌته ،وأدائه لواجباته:"المدٌنة ،فأجابنً 

 :األسئلة 

 .(ن3):البناء الفكري

 .إختر عنوانا آخر للنص -1     

 ثم وظفهما فً جملتٌن مفٌدتٌن . الشاّسعة, أحّن : هات من النص معنى لكلمتٌن التالٌتٌن  -2

 .استخرج من النص فوائد السفر  -3

 .(ن4):البناء اللغوي 

 .أعرب ما تحته خط فً النص -1     

 . فً المكان المناسب (+)بٌن الفعل ونوعه فً الجدول التالً بوضع عبلمة - 2     

 معتل صحٌح الفعل 

   التمى 

   فّكر 

   صار

 ".تنطفئ"علل سبب رسم الهمزة فً كلمة -3     

 . (المدٌنة الجمٌلة مسؤولٌة كل مواطن  ):اضبط بالشكل العبارة التالٌة بالشكل-4     

 .(ن3):الوضعية اإلدماجية



للمٌام بحملة , من خبلل وسائل اإلعبلم الكتوبة والمسموعة , دعا رئٌس المجلس الشعبً البلدي سكان البلدٌة 

 .تطوعٌة لنظافة المدٌنة 

تحبب أصدلائن للمشاركة الفعالة فً العمل   التطوعً هذا ,  سطرا12أسطر و 8أكتب فمرة تتراوح ما بٌن - 

 .مستشهدا بما تحفظ من لرآن أو حدٌث أو شعر, مستعمبل الصفة والحال مسطرا تحتهما , 

 

 


